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The Spirit of American Song  

 V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Amerykańskiej  
 

ORGANIZATORZY 

 

Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji AMERICAN CORNER w Łodzi 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi 

 

 

       
                 

ADRESAT KONKURSU 

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 

województwa łódzkiego. 
 

 

PATRONI I SPONSORZY 

 

Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji AMERICAN CORNER 

w Łodzi  

 

     Klub Wytwórnia w Łodzi 
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REGULAMIN: 
  

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

Ocenie podlega sposób zaprezentowania wybranej piosenki amerykańskiej. Utwór 

musi być wykonany w języku angielskim przez solistę lub zespół w czasie 

nieprzekraczającym 5 minut. Muzycy akompaniujący wokaliście/wokalistom 

zobowiązani są do przyniesienia własnych instrumentów. Podkład muzyczny na 

płycie CD / DVD lub w formacie mp3 (przesłany mailem, na pendrivie lub na płycie) 

musi być dostarczony do 20 marca 2016.  

 

CELE KONKURSU 

 

 Podnoszenie poziomu praktycznej znajomości języka angielskiego.  

 Rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą Stanów Zjednoczonych.   

 Wspieranie twórczej postawy uczniów i zwiększanie ich motywacji do 

samodzielnej nauki  języka angielskiego. 

 Odkrywanie i wspieranie uczniów utalentowanych artystycznie. 

 

 

KRYTERIA OCENY KONKURSOWEJ 

 

Powołana przez organizatorów niezależna komisja oceni piosenki konkursowe,  

biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

 umiejętności językowe solisty/solistów;  

 umiejętności wokalne solisty/solistów; 

 jakość interpretacji: środki wyrazu artystycznego, aranżacja, 

akompaniament, oryginalność wykonania; 

 dobór prezentowanego materiału. 

W składzie jury znajdą się: anglista i muzyk. 

 

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU  

 

I Etap: 

Nauczyciele języka angielskiego w poszczególnych placówkach organizują  

eliminacje szkolne (zgodnie z przyjętym wewnętrznym regulaminem) i wyłaniają 

jedną najlepiej zaprezentowaną piosenkę. Nauczyciele zgłaszają wykonawców do 

II etapu,  wypełniając i wysyłając pod wskazany adres załącznik  nr 1.  

Uwaga: daną szkołę może reprezentować jeden uczeń (lub zespół muzyczny - do 5 

osób). Jedynie w wypadku mniejszej ilości zgłoszeń możemy zakwalifikować 

drugiego reprezentanta z danej szkoły. 
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Karty zgłoszeniowe (z dopiskiem: V Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

Amerykańskiej The Spirit of American Song ) prosimy dostarczyć mailem (na 

adres: angielski_8lolodz@wp.pl ),faksem, osobiście lub  pocztą na adres: 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka, 90-225 Łódź, ul. Pomorska 105  

tel. +48 (42) 678 65 22       fax +48 (42) 679 08 06    www.8lolodz.eu         

 

Ostateczny termin  dostarczenia kart zgłoszeń  

(załącznik nr 1): 12 marca 2016 r. 
UWAGA: w II etapie konkursu przewidujemy prezentacje około 20 piosenek. 

Jeżeli otrzymamy więcej niż 20 załączników nr 1, o zakwalifikowaniu się  do 

finałowego konkursu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Nauczyciel zgłaszający 

otrzyma informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia. 

 

II ETAP 

7 kwietnia 2016 r. na terenie VIII LO w Łodzi wykonawcy zakwalifikowani do 

udziału w konkursie zaprezentują wybrane piosenki przed komisją konkursową i 

zgromadzoną publicznością.  

 

NAGRODY 

 

Klub Wytwórnia (ul. Łąkowa 29, Łódź) zasponsoruje 15 kart klubu Toya, 

uprawniających do bezpłatnego wstępu na wybrane wydarzenia  i zakupu biletów 

w niższej cenie.  

Centrum American Corner Łódź sponsoruje nagrody rzeczowe. 

 

 

USTALENIA DODATKOWE: 

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać  pisząc na 

adres: angielski_8lolodz@wp.pl (temat: Konkurs piosenki amerykańskiej). 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania informacji o 

przyznanych nagrodach i wyróżnieniach, z podaniem imion i nazwisk 

laureatów oraz ich opiekunów, a także szkół, które reprezentują. 

 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

konkursu. 

    

W imieniu organizatorów: 

 

 Barbara Madanowska i Anna Bogdalska – nauczycielki  języka angielskiego  

w VIII LO w Łodzi. 

adres email: angielski_8lolodz@wp.pl 

mailto:angielski_8lolodz@wp.pl
mailto:angielski_8lolodz@wp.pl
mailto:angielski_8lolodz@wp.pl
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Załącznik nr 1 – (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

 

 

………………………………….                                                                     …………………….. 

        pieczęć szkoły                                                                                 data 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU  

w 

V Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Amerykańskiej  

The Spirit of American Song 

 

 imiona i nazwiska zgłaszanych uczniów i/lub nazwa zespołu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 rodzaj akompaniamentu: 

…………………………………………………………………………………………........................................... 

 tytuł piosenki i oryginalny wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………........................................... 

 nazwa i adres oraz numer telefonu szkoły: 

……………………………………………………………………………………….........................................… 

 imię i nazwisko nauczyciela j. angielskiego, numer telefonu i adres e-mail: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

         podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 

Kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć mailem: angielski_8lolodz@wp.pl ,           

faksem (42 679 08 06) , osobiście lub pocztą na adres: VIII LO,  Pomorska 105, 90-225 Łódź. 

mailto:angielski_8lolodz@wp.pl

